
 

 أسئلة اختبارات مهاراتي 

  املادة   بتدائي  االصف الثالث  –رياضيات  

  ملرحلة التعليمية املستهدفة ا            ثالث ابتدائي  

   

                                                                                                          9املهارة: إيجاد ناتج الضرب في العدد 

 فصول من املرحلة املتوسطة . إذ ا شارك من  ٤و  ةفصول من املرحلة االبتدائي ٣ يشارك في الحفل املدرس   
 

  1   طالب، فكم طالبا شارك في الحفل؟  9كل فصل 

   16أ(    5٤ب(    6٣ج(    72د( 

   

     ع أرقام مع إعادة التجمي ٣املهارة: إيجاد ناتج جمع أعداد كل منها يتكون من   

  ساوي : ي ٤6+  27ناتج    

   62أ(    6٣ب(    72ج(    7٣د(   2 

   

                                                                                             املهارة: استعما ل الشبكات إليجاد ناتج الضرب

  اختر جملة الضرب املناسبة  .   

   12=  ٤×  ٣أ(    15=  5×  ٣( ب   20=  5×  ٤ج(    16=  ٤×  ٤د(   ٣ 

   

                                                                      ملسائل   املهارة: تحديد العملية املناسبة )الجمع أو الطرح( لحل ا

لة اآلتية :   
ٔ
م الطرح ( ثم حل املسا

ٔ
  حدد أي العمليتين أنسب )الجمع ا

 

ع برج  تفامترا . فكم متر ار  ٣02مترا عن ارتفاع برج اململكة، فإذا كان ارتفاع برج اململكة  19يزيد ارتفاع برج العرب 

  العرب؟

 ٤  

   ٣21أ( الجمع،    21٣ب( الطرح،    2٨٣ج( الجمع،    2٨٣د( الطرح، 

 

 

 

 

                                                     املهارة: كتاب ة األعداد ذات القيمة املنزلية ضمن األلوف بالصيغة القياسية  

  بالصيغة القياسية :  ٤000+  600+  70+  ٨يكتب العدد  

   ٨76٤أ(    ٤067٨ب(    ٤670٨( ج   ٤67٨د(   5 



 

 

     املهارة: استعمال خط األعداد لترتيب األعدا د 

مثلنا على خط األعداد ثمن ثالثة أجهزة بالرياالت اشتراها أحمد، استعمل خط األعداد في ترتيب األجهزة حسب ثمنها   

   ثمنا إلى األقل ثمنا  .  من األعلى

 6  

د( مكيف، غسالة 

  ة ،شاش

ج( غسالة، مكيف 

  ة ،شاش

أ( شاشة، مكيف  ف ب( شاشة، غسالة، مكي

   ة،غسال

    

     املهارة: إيجاد ناتج الضرب في الواح د      

   ج" يكون النات1" في العدد "9عند ضرب العدد "    

   0أ(    1ب(    9( ج   10د(   7 

   

     املهارة: تسمية القيمة املنزلية ضمن األلوف      

   هو في منزلة :   75٨0في العدد  7الرقم      

  أ( اآلحا د   ب( العشرا ت   ج( املئا ت   د( األلوف   ٨ 

   

      ٨املهارة: إيجاد ناتج الضرب في العدد     

  ؟  ٤0اتج الضرب فيها أي من الحاالت اآلتية يكون ن      

 9  

أيدي، في كل يد  ٨د( 

  أصابع  . 5

قطط لكل  ٨ج( 

  قطة أذنان .

سيارات لكل سيارة  ٨ب( 

  عجالت . ٤

أشخاص، لكل  ٨أ( 

  شخص عينا ن 

   

   

                                                                                                               2املهارة: إيجاد ناتج القسمة على 

يبين الجدول املعدل التقريبي لكمية األمطار لبعض مدن اململكة العربية السعودية في أحد     

   األمطار في مدينة حائل ؟  األعوام، ما املدينة التي معدل كمية األمطار فيها نصف كمية

  أ( جد ة   ب( جازا ن   ج( الريا ض   د( الطائف    10 



 

 

   

                                                                                                               5املهارة: إيجاد ناتج القسمة على 

 لها، فإذا كانت النماذج متساوية الثمن، فما ثمن النمو  ٣0طائرات، ودفع نماذج  5اشترى رياض   
ً
 ثمنا

ً
 ذج رياال

 

  11   الواحد بالريال؟ 

   5أ(    6ب(    25ج(    ٣0د( 

    

     املهارة: حل مسألة باستعمال الطرح 

  استعمل الجدول اآلتي: 

  آية ؟   ٣٣آيات سورة النجم بـ أي سورة من السور التالية تقل عدد آياتها عن عدد 

    

  د أ( الحدي  ر ب( القم  ن ج( الرحم  د( الطو ر   12 

   

      2املهارة: إيجاد ناتج الضرب في العدد 

  خمسة صناديق، في كل صندوق قلمان. اكتب جملة الضرب التي تعبر عن عدد األقالم في الصناديق الخمسة.   

   12=  2×  6أ(    6=  1×  6( ب   10=  2×  5ج(    5=  1×  5د(   1٣ 

   

     مفهوم إعادة التجميع في الطر ح املهارة: معرفة     

  أي عمليات الطرح اآلتية ال تحتاج إعادة تجميع؟         

   15 - 2٤( أ   2٤ - 5٣ب(    9٤ – 67( ج   59 - 9٨د(   15 

   

     املهارة: مقارنة األعداد باستعمال خط األعدا د  

لك. أي النقاط املمثلة على خط األعداد تمثل املبلغ الذي أنفقه رياال، بينما أنفق خالد مبلغا أقل من ذ 2٤0أنفق سعد 

  خالد؟ 

  أ(  ن   ب( م   ج(  ل   د( ك   16 

   

                                                   أرقام مع إعادة التجميع  ٣املهارة: إيجاد ناتج طرح أعداد كل منها يتكون من  

٤1٨ - 259  

   159( أ   2٤0ب(    2٤1ج(    677د(   1٤ 



 

 

      9املهارة: إيجاد ناتج القسمة على 

ا تحتفظ بها في علب ملونة، ٕاذا كانت تضع كل  6٣لدى نادية   
ً

 امللونة؟  ملصقات في علبة ملونة، فكم عدد العلب  9ملصق

   ٤أ(    5ب(    7ج(    ٨د(   17 

   

      10املهارة: إيجاد ناتج القسمة على 

  شترى عمر علبة عصير وعلبة حليب حسب األسعار التالية: ا 

  فكم دفع ثمناً لها باللاير ؟ 

 1٨  

   ٤أ(    7ب(    1٤ج(     ٣٤د( 

   

                                                                                                          7املهارة: إيجاد ناتج الضرب في العدد 

 صفوف، في كل صف ثالثة طالب ، ٕاذ ا غادر واحد منهم املجموعة ، فكم  7وقف مجموعة من الطالب في 
 

  19   طالبا بقي؟  

   1٣أ(    1٤ب(    20ج(    21د( 

   

               املهارة: كتاب ة جملة الضرب املناسبة                                                                                          

 قصائد من الشعر في كل  7أي جمل الضرب اآلتية تعبر عن املسألة ؟حفظت سلمى    
 

  20   سلمى ؟ أبيات. كم بيتا من الشعر حفظت  5قصيدة 

   12=  5+  7أ(    ٣5=  5×  7ب(    9٤=  7×  7ج(    ٣0=  6×  5د( 

   


